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Muligheter i markedsuroen
De globale aksjemarkedene, representert ved MSCI AC World-indeksen,
ble hardt rammet i fjerde kvartal av kraftig fallende aksjekurser. Indeksen
leverte sitt dårligste resultat på et tiår. I tillegg falt den brede amerikanske
S&P 500-indeksen nær 20 prosent, mens både tyske DAX og japanske
Nikkei 225 offisielt endte i bear market-område, altså et fall på mer enn
20 prosent. SKAGEN Global falt også i absolutte termer men fondet
leverte positiv relativ avkastning i fjerde kvartal og i 2018 sett under ett. 

En avmatning i den globale veksten er trolig den viktigste årsaken til
markedsuroen. Oljeprisen falt i løpet av kvartalet og avsluttet året ned om
lag 25 prosent. Den giftige kombinasjonen av antatt stort tilbud og
potensielt lavere etterspørsel skapte kaos i oljemarkedet. Merk at
SKAGEN Global ikke har noen poster i energisektoren mot slutten av
fjerde kvartal. 

Bidragsytere
Fondets tre beste bidragsytere i absolutte termer i fjerde kvartal var
Intercontinental Exchange (ICE), Unilever og CMS Energy. 

Det USA-baserte finans- og teknologiselskapet ICE eier og opererer
børser for finans- og råvaremarkeder. ICE er i en viss grad beskyttet fra
økonomiske svingninger siden en stor del av inntektene er
tilbakevendende. Forbruksvaregiganten Unilever gjorde det også bra i
relative termer, gitt sin defensive produktmiks og brede diversifisering på
geografi og kunder. CMS Energy opererer kun i den amerikanske staten
Michigan, hvor de er i ferd med å investere tungt for å utvide produksjonen
av fornybar energi. Selskapet er derfor ikke spesielt påvirket av globale
makrobegivenheter. 

De tre dårligste bidragsyterne i fjerde kvartal var UPM, DSV og
Capgemini. 

Prisen på det finske papir- og skogindustriselskapet UPM falt som et
resultat av lavere pris på papirmasse. Fallende priser kan ha betydelig
negativ effekt, men vi mener at reaksjonen er overdrevet og representerer
en kjøpsmulighet. I slutten av desember la vi merke til at både
administrerende direktør og finansdirektør i UPM kjøpte aksjer i
selskapet. Det er et oppmuntrende tegn og en tillitserklæring til UPMs
transformasjon på mellomlang og lang sikt. Usikkerhet rundt en mulig
handelskrig og svakere europeiske økonomiske nøkkeltall ga negativ
kursutvikling for den danske befrakteren DSV. Like fullt ser vi selskapet
som den beste operatøren i klassen og vi er fortsatt imponert over
ledelsens forretningsferdigheter. Vi er overbevist om at selskapet vil stå
stormen av og aksjen er attraktivt priset på nåværende nivåer. Det franske
teknologiselskapet Capgemini falt ytterligere i fjerde kvartal. Markedet
frykter trolig at dårligere økonomiske utsikter vil tvinge selskaper til å kutte
i IT-budsjettene. 

Porteføljeaktivitet kjøp
Vi gikk inn i to nye selskaper i kvartalet, nemlig Hannover Re og Waste
Management. Den tyske reassurandøren Hannover Re markedsfører seg
som «det litt annerledes forsikringsselskapet». Vi ser på selskapet som
en undervurdert differensiert reassurandør, med fokus på lave kostnader
og langsiktighet. Det passer vårt mandat bra. Den solide balansen er også
en undervurdert ressurs som vi tror vil fortsette å drive verdien over tid. 

Waste Management (WM) er en ledende leverandør av integrerte
miljøvennlige løsninger i Nord-Amerika. Kombinasjonen av høyere
konsolidering i markedet, kapitalallokering og fri kontantstrøm utgjør en
undervurdert langsiktig investeringsmulighet. Med den nåværende
verdsettelsen ser det ikke ut til at markedet fullt ut verdsetter WM’s sterke
strategiske markedsposisjon, eller potensialet til å gi aksjonærene verdi
gjennom prisdisiplin og oppkjøp. 

Foto: Hannover Re Foto: Unilever

Porteføljeaktivitet salg
Vi solgte oss ut av to posten i løpet av kvartalet – IRSA og Novo Nordisk.
Det argentinske eiendomskonglomeratet IRSA ser ut til å være sårbart for
økt innenlands inflasjon, som det trolig ikke klarer fullt ut å kompensere
ved å øke leien. Når det gjelder Novo Nordisk ser vi større priskonkurranse
og større regulatorisk press fremover. Derfor mener vi at det er andre
muligheter i vårt investeringsunivers som er mer attraktive for langsiktige
investorer.  

Utsikter
I et historisk perspektiv er den globale veksten på et tilfredsstillende nivå,
selv om den mye omtalte synkrone veksten har dabbet av. Etter det
dårligste året på et tiår ser aksjemarkedene etter vårt syn nå forholdsvis
attraktivt verdsatt ut. Videre kan den negative stemningen som råder
skape muligheter for kontrære investorer. Vi fokuserer fortsatt på bottom-
up selskapsplukking og SKAGEN Global vil fortsatt anvende sitt
ubegrensete mandat til å finne undervurderte selskaper med robust
økonomi, solid konkurranseposisjon og gode ledere med sans for
kapitalallokering. Porteføljen er fortsatt attraktivt priset. 
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Historisk avkastning

Periode SKAGEN Global A Referanseindeks
Siste måned -7,8% -7,5%

Hittil i kvartal -10,1% -11,5%

Hittil i år -3,6% -4,6%

Siste år -3,6% -4,6%

Siste 3 år 2,8% 4,8%

Siste 5 år 4,8% 8,2%

Siste 10 år 11,4% 11,3%

Siden start 13,0% 4,2%

SKAGEN Global investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert
portefølje av undervurderte selskaper over hele verden,
inkludert vekstmarkeder. 

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning
over tid. 

Fondet passer for investorer som har minst fem års
investeringshorisont.

Fondsfakta

Type Aksjefond

Domisil Norge

Start dato 07.08.1997

Morningstarkategori Globale, Store selskaper, Blanding

ISIN NO0008004009

NAV 1233,73 DKK

Årlig forvaltningshonorar 1.00%

Totalkostnad (2018) 1.07%

Referanseindeks MSCI ACWI NR USD

Forvaltningskapital (mill.) 17886,46 DKK

Antall poster 38

Porteføljeforvalter Knut Gezelius

Avkastning siste 10 år
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Før 1. januar 2010 var referanseindeksen MSCI World Index.

Bidragsytere i kvartalet

Største positive bidragsytere

Navn Vekt (%) Bidrag (%)
Intercontinental Exchange Inc 5,44 0,35

Unilever NV 4,80 0,19

CMS Energy Corp 1,47 0,17

RELX PLC 3,15 0,13

Hiscox Ltd 4,85 0,11

Største negative bidragsytere

Navn Vekt (%) Bidrag (%)
UPM-Kymmene OYJ 3,02 -1,07

DSV A/S 3,34 -0,83

Capgemini SE 2,42 -0,40

Schindler Holding AG 2,57 -0,40

Beazley PLC 4,80 -0,39

I NOK for alle andelsklasser
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10 største investeringer

Navn Sektor Land %

Microsoft Information Technology United States 6,4

Intercontinental Exchange Inc Financials United States 5,7

Hiscox Financials United Kingdom 5,1

Unilever CVA Consumer Staples Netherlands 5,1

Beazley PLC Financials United Kingdom 4,9

Marsh & McLennan Financials United States 3,6

Relx Plc Industrials United Kingdom 3,4

UPM-Kymmene OYJ Materials Finland 3,1

Samsung Electronics Information Technology Korea, Republic Of 3,1

DSV Industrials Denmark 3,0

Samlet vekting 43,4

Landeksponering (topp 5)
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Bransjefordeling (topp 5)
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Kontakt

+45 7010 4001 kundeservice@skagenfondene.dk SKAGEN AS, Bredgade 25A 1260
København K

Viktig informasjon
All informasjon er basert på mest oppdaterte tall tilgjengelig. Med mindre noe annet er opplyst, vil avkastningsdata være relatert til andelsklasse A og
vises etter fradrag for honorarer. Forvaltningskapital per utgangen av forrige måned. All informasjon er fremstilt av SKAGEN AS (SKAGEN) med mindre
noe annet er opplyst. Alle SKAGENs aksje- og obligasjonsfond har dansk risikomerking gul. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar.
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Du kan laste ned mer informasjon fra våre nettsider eller vår lokale representant, herunder tegnings-
og innløsningsblanketter, fondsprospekter, nøkkelinformasjon (KIID), forretningsvilkår, årsrapporter og månedlige rapporter. Vurderinger er basert på
porteføljeforvalternes syn på et gitt tidspunkt og kan bli endret på ethvert tidspunkt uten nærmere varsel. Rapporten må ikke oppfattes som en anbefaling
om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. SKAGEN fraskriver seg ethvert ansvar for direkte- og indirekte tap samt utgifter pådratt i forbindelse
med bruk av eller forståelsen av innholdet i rapporten. Ansatte i SKAGEN vil kunne eie finansielle instrumenter utstedt av selskaper som er omtalt i
rapporten eller som fondene har i sine porteføljer.
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